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Vamos repensar sobre RELAÇÃO, o
tempo todo estamos nos relacionando,
nossa vida é feita de relacionamentos.

Afinal já dizia o grande poeta Vinícius de
Moraes, “A vida é a arte do encontro,
embora haja tanto desencontro pela
vida.”

Quando crianças, aprendemos a andar,
aprendemos a falar, porque não
podemos aprender a nos relacionar, e
por que essa dita “arte” dá tanto
trabalho?

Pensando assim, se as relações ocupam
uma parte tão grande e importante em
nossas vidas e tendo ouvido que se
relacionar está dando muito trabalho,
principalmente nos dias atuais. 

Resolvi abordar algumas estratégias e
atitudes para contribuir sobre essa
“dificuldade” para conseguirmos ter uma
convivência harmoniosa e qualitativa
com as pessoas, principalmente com o/a
parceiro/a em seu relacionamento
amoroso. 

Por que se
relacionar dá tanto
trabalho?

E - B O O K

Ficar na zona de conforto, conhecer os
defeitos, as qualidades, ponderar,
respirar, não discutir, não ousar, não
atravessar aquela linha tênue entre a
serenidade e a intensidade. 

O amor sereno? Será que ele existe... Ou
será meramente uma zona de conforto,
onde criamos expectativas dizendo que
isso vai longe. 

Casa, trabalho, amigos, churrasco no final
de semana, filhos, cachorro, gato, almoço
na casa da sogra, bodas de ouro.

Ir buscar, estar presente, conhecer os
defeitos, as qualidades, ponderar,
respirar, discutir, ousar, atravessar a linha
tênue da serenidade e experimentar a
intensidade. 

O amor intenso exije coragem, sem
falácias, mas com construções de
lembranças memoráveis. 

Casa (ou não), trabalho (sem escravidão),
amigos (só os melhores), churrasco
(quem sabe, ou um piquenique, uma
volta de bicicleta, uma caminhada, um
pôr do sol, uma garrafa de vinho), filhos,
cachorro, gato, fugir da sogra, bodas de
brisa, porque as comemorações são
diárias.

 



Neste livro irei compartilhar atitudes e
conhecimentos importantes para
mantermos a harmonia com as pessoas ao
redor.

Construindo pequenas atitudes para
relacionamentos fortes e saudáveis,
baseados na comunicação e no ato de
aprender sempre.

Vale deixar claro que a partir da
construção desses conhecimentos, notará
que não só seus relacionamentos com
outra pessoa irá melhorar, como também
consigo mesmo.

Quando há uma convivência saudável e
equilibrada, ganha-se paz de espírito,
saúde e felicidade.

Será que eu
falo?
Então vamos lá, hoje em dia com toda a
carga emocional que estamos vivendo em
tempos de pandemia, os nervos e
ansiedade a flor da pele. 

Queremos que o parceiro, ou parceira
adivinhe o que estamos passando ou
querendo. 

Se não expressarmos claramente o que
pensamos e sentimos, os outros não têm
como saber o que se passa em nossa
mente. 

Nesse sentido, procure sempre se
comunicar de modo assertivo em vez de
esperar que percebam que está triste ou
chateado, por exemplo. 

Quanto mais claro for, mais facilmente
poderá resolver problemas e até evitar
conflitos. 

Mas fique atento, a forma de sua
comunicação, colocando-se sempre de
maneira assertiva e não agressiva ok!

Cada indivíduo é único, devemos
primeiramente reconhecer que relacionar
tem seus desafios e que é super comum
que surjam divergências e conflitos.

Tudo o que acontece na vida tem um lado
positivo, se olhamos apenas o lado ruim,
deixamos as coisas boas passarem. 



A partir do momento em que se escolhe ser
positivo, isso impacta diretamente nos
relacionamentos, que ganham em harmonia,
compartilhamento de experiências e
colaboração. 

Devemos levar sempre em consideração o
respeito ao próximo e a si mesmo, não
agindo da forma que não gostaríamos que
agissem com a gente.

Com muito diálogo, mas sem esquecer que
precisamos ouvir também, não somente
sermos ouvidos. 

Analisar o ponto de vista de cada um,
explicar o seu, fazer concessões e, assim,
chegar em uma solução que fique legal para
o relacionamento em um todo.

É... Mas falando parece ser tão fácil né?! 
Mas não é bem assim... 

Como eu havia dito que é possível aprender
a andar , também podemos aprender a nos
relacionar, quando estamos aprendendo a
andar, caímos, cambaleamos, ralamos o
joelho e até mesmo podem surgir alguns
cortes que sangram. 

Da mesma forma será nosso aprendizado ao
relacionamento saudável e equilibrado.

E quando todos os envolvidos estão ali,
juntos, devem se lembrar do motivo de
estarem vivendo esse relacionamento, que
na maioria das vezes já passaram inúmeros
momentos de muito amor e alegria.

Devem também procurar recordar tudo que
sentem um pelo outro, verão que tudo se
torna mais simples de ser resolvido.

E vale sempre lembrar que SIM, é possível
construir um relacionamento equilibrado e
feliz, onde há comunicação, interesse e
respeito de todos os lados. 

E se você considerar o diálogo, uma forma
de comunicação assertiva e buscar aprender
positivamente, certamente conseguirá lidar
com as dificuldades de construir um
relacionamento saudável com mais
tranquilidade. 

Acredite, com diálogo, respeito e
compreensão isso é possível.



Que não seja imortal posto que é chama, mas
que seja infinito enquanto dure.” Concorda,
Vinicius de Moraes!

 
Se eu sei se vai durar? Que nada! Nós não
sabemos de nada. Em relação à perspectiva
de futuro? Ah, deixe acontecer, sem
cobranças infundadas, sem expectativas
ilusórias, simplesmente vivendo o presente.
 
Você e a parceria vão descobrir junto comigo
como é que a gente atravessa para chegar lá
naquela linha do horizonte, onde o sol se põe. 

E então irão se propor a caminhar, ir adiante,
experimentando o novo, arriscando, tentando
não ter medo, errando, fazendo, aprendendo
com os erros, afinal antes feito do que
perfeito.

Mas e aí, vai
durar para
sempre?



Dá muito trabalho manter o
relacionamento! Nossa! Como dá! 

Mas e se erramos demais? Como vamos
fazer? 

Se eu tenho um relacionamento que me dá
borboletas no estômago, me faz sentir
como se estivesse flutuando e quero estar
perto sempre. 

Mas está me dando trabalho assim mesmo! 
 

Quando eu me atrapalho com uma parte
escrita de um livro em que estou fazendo,
tenho vontade de sair embolando o papel
e arremessar no lixo, recomeçar uma folha
nova, sem intempéries.

Quisera com os relacionamentos fosse
assim. 

Acho que para muitos até são, por isso
muitas relações são tão curtas.

Mas quando a gente se importa e sente
que o respeito e carinho não acabaram,
ainda tem paixão, ainda tem amor, não dá
para sair recomeçando “uma folha nova”
toda vez que fizer um borrão na anterior.

Também não dá para apagar o erro… A
gente conserta, revê, busca ajuda de um
especialista e segue adiante.

Mas e se der
tudo errado?



Só que aí eu penso: E eu lá quero uma
relação toda borrada, rabiscada, cheia de
reparos e consertos? Não quero, não. 

Quero fazer tudo bonitinho, para quando
reler, não encontrar tantos erros que
acabem deixando a história feia de se olhar
e sentir. 

Os borrões atrapalham a beleza das letras,
se forem muitos, não vai parecer uma
história, mas um rascunho qualquer.

É muito difícil não ter esse medo. 

Medo, uma palavra que sempre corremos
dela.

Mas sabemos que é preciso ira até ela.
Então vamos seguir enfrente... Vamos com
medo mesmo!

Não sei como é ser alguém que não tem
medo. 

Não sei como se faz para nos livrarmos
dele, e tá tudo bem! 

Estamos sempre cheios de marcas de
experiências anteriores, cheios de
expectativas não realizadas.

Como é que a gente estende a mão e
caminha sobre em busca de felicidade com
um estranho conhecido que, de repente,
nos convida a atravessar a vida, sem medo. 

Não sei como a gente faz isso… Não sei,
não…



Mas sei que a gente faz! 

Vamos sempre seguindo, buscando por
uma companhia que nos faça rir... Que
tenha os objetivos parecidos com os
nossos. 

Esse negócio de que “ os opostos se
atraem” para mim é balela. 

Tem pouca probabilidade de dar certo, um
relacionamento de alguém que gosta de
heavy metal e o outro de sertanejo. 

Já, é bem maior a que pessoas com os
gostos similares chegarem a um
relacionamento mais equilibrado.

Mesmo com todo o trabalho que o
relacionamento nos dá, o queremos com
toda nossa alma, porque o que ele
desperta em nós é inexplicável. 

Amando parece que não só descobrimos
outro ser humano, mas nos redescobrimos,
fazemos coisas que jamais imaginamos,
aprendemos muito. 
Apesar de tudo isso, se relacionar vale
muito a pena. 

É uma vivência necessária, que chega de
repente e nos invade, nos toma por inteiro
e não há como fugir. 

Acredite, o lado bom é muito maior do que
os possíveis probleminhas. Tenha
paciência, seja tolerante, as coisas vão
funcionar melhor.



Mas lembre-se se não der certo, tudo bem! 

Vale a experiência para continuar a nossa
evolução e aprendizado para que saibamos
escolher melhor nossos relacionamentos e
não cometermos os mesmo erros.

Quando somos solteiros fazemos o que
bem entendemos, saímos na hora que
queremos, definimos a nossa rotina.

Em um relacionamento é preciso saber
encontrar um equilíbrio na agenda há
lugares em que precisamos acompanhar o
nosso parceiro também. 

O casal deve balancear os compromissos
de cada um. 

Muitos relacionamentos não dão certo
pela cobrança excessiva. 

Queremos encaixar o outro naquilo que
sempre idealizamos. 

Queremos que o outro seja uma cópia
exata dos nossos anseios e desejos e
fazemos cara de paisagem.

E não enxergamos a realidade do outro,
para ver o diferente, o que não se encaixa
nos nossos padrões. 

Ou quando nós mesmos não nos
encaixamos no padrão dele também.

Você não vai encontrar ninguém perfeito,
e você também não é perfeito!

Pensou então em desistir de seu
relacionamento por causa das diferenças?
Separa-se é bem mais fácil do que se
enquadrar as novas rotinas. 

CHEGA! É MUITA
COBRANÇA!
Muitas vezes estamos morrendo de
preguiça, uma baita vontade de ficar em
casa fazendo nada, mas tem aquele almoço
com a família da parceria ou algo do tipo.

E então temos que brigar com nós mesmos
e nos obrigar a ir, porque em um
relacionamento temos que ceder um
pouco, temos que pensar além de nós e
agir em prol do outro.

Relacionamento de filme, livro, novela,
ficções em geral, são sempre muito
bonitos, tudo sempre dá certo e todos
vivem felizes para sempre, mas na vida real
não é bem assim. 

É claro que amar é maravilhoso e nos
proporciona coisas inesquecíveis, mas
também é necessário paciência e saber
ceder, nem tudo é perfeito.



O nosso mal é criarmos expectativas
demais, tanto de nosso comportamento
quanto do comportamento do outro.

Queremos colocar o outro exatamente
como estávamos criando em nossa mente,
criamos estereótipos de parceria perfeita.

Acabamos assim sufocando um
relacionamento com tantas cobranças,
deixamos de valorizar o modo como o
outro nos ama, queremos que alguém nos
ame exatamente como amamos.

Esquecemos que o amor não é uma teoria
singular, não tem uma definição única.

Amor é algo particular, cada um ama de um
jeito e exterioriza o que sente de forma
diferente.

Precisamos aprender a linguagem do amor
do outro, buscando um auxílio de um
especialista em saúde e bem estar de
casais para que vocês saibam e entendam
que cada um nos ama da sua maneira.

E quando a gente entende isso, o amor se
torna mais leve, se torna mais bonito
porque descobrimos o novo.

E então, às vezes assim sem querer,
melhoramos muita coisa em prol do outro
não porque ele nos pede incessantemente,
mas porque queremos. 

E aprendemos com nossos erros para que
possamos modificar e reconhecer sobre a
hora de parar ou de seguir a diante. 

 É bem provável que ao se relacionar de
novo você encontrará novos problemas, ou
irá se deparar com os mesmos...

Então devemos concretizar que não
mudamos ninguém além de nós mesmos.

O segredo de um relacionamento feliz é
não exigir que o outro mude, é aceitar as
diferenças e aprender a lidar com isso.
 
E qual o problema, se o modo da parceria
te amar é passando a maior parte do
tempo que a pessoa tem com você? 

E se a forma de demonstrar que te ama é
pagar o almoço naquele restaurante que
você quer tanto ir, mesmo a parceria não
estando tão afim assim de ir.

E se o modo de demonstrar é pedir pro
garçom um suco de laranja antes mesmo
de te perguntar porque já sabe que é o seu
preferido. 

E daí que a parceria gosta de jogar vídeo
game de domingo? 

Ou jogar futebol com os amigos?

E daí que as vezes é meio esquecido(a)? 

E se a maneira de te amar é preparar um
jantar a dois em casa mesmo, sair com
você num sábado à noite pra tomar um
sorvete?



O relacionamento é um aprendizado
constante, é uma escolha diária.

O amor, o ato de amar é simples, nós é
que inventamos muitas coisas
desnecessárias, que acabam por complicar
cada vez mais. 

Relacionamento baseado em cobranças
acaba se desgastando e o amor perde sua
finalidade. 

Precisamos saber reconhecer o novo.

– E temos dificuldade de aceitar isso.

–  Valorizar a pessoa com que nos
relacionamos valorizar nosso momento e
relacionamento. 

Sermos atentos aos sinais de algo não está
indo bem e saber como lidar, pra isso nós,
Especialistas da Saúde e bem estar de
casais estamos aqui.

Saber lidar com as diferenças exige
maturidade, exige conhecimento da
sexualidade e da saúde do relacionamento
humano em si. 

Não é o amor que sustenta um
relacionamento, é o modo de se relacionar
que sustenta o amor, e o faz crescer em
equilíbrio e saúde cada dia mais.



Existe relacionamento
ideal?
A promessa do relacionamento ideal, os
estereótipos criados pela sociedade
historicamente é bem complicado de
achar. 

Sem cobranças então é, na verdade, quase
impossível!

 A promessa de um relacionamento sem
considerações, sem respeito e sem
compromisso.

 Infelizmente, isso significa dizer que não
existe uma relação mútua. 

Um namoro ou um relacionamento sério
são marcados por determinadas regras.

Que são socialmente construídas, aceitas
e disseminadas, mas modificáveis dentro
de cada casal (ou trio, ou grupo, já que
isso é flexível). 

Você pode considerar essas regras boas
ou ruins e se ater ou não a elas. 

Mesmo os relacionamentos abertos
possuem uma série de regras e cobranças
aos quais devem ser respeitadas por todos
para que haja a boa convivência.

Mas a questão não é essa.

A questão é que qualquer relacionamento

— Que não seja sobre conflito 

— É marcado por algum grau de
compromisso com o outro. 

Seja um relacionamento com amigos,
colega de turma, vizinhos ou parentes. 

Se você vive deixando seus amigos te
esperando na porta do cinema, você pode
deixar de ser amigo em muito pouco
tempo. 

E se estamos valorizando o
relacionamento e sabemos discernir entre
o que merece um chega ou não.

As chances da construção de um novo eu
e um novo relacionamento saudável está
sempre bem visível e mais tranquilo de
colocar em prática! 



Relações requerem trabalho, requerem
mandar uma mensagem para sua mãe
quando chegar na casa do amigo.

Requerem avisar se você não vai poder ir
em algum lugar, requerem dar uma ligada
pra avisar que chegou bem, requerem
alguma responsabilidade e consideração
em relação ao outro.

O relacionamento sem compromisso
pressupõe necessariamente que
compromisso é uma coisa ruim, que
responsabilidades devem ser evitadas,
inclusive quando são sobre outras
pessoas. 

Entretanto, não é assim que laços se
constroem.

Relações são sobre dar, receber e
retribuir.

Devemos sempre buscar dentro de nós
mesmos, e lembro sempre que o auxílio de
um Especialista sempre torna essa tarefa
mais objetiva e mais fácil. 

Cada um tem que saber o quanto está a
fim de investir em cada relação, o que
você espera construir ao lado daquela
pessoa. 

Mas achar que é possível viver com outra
pessoa 

– veja, viver qualquer coisa, um rolo, um
namoro, uma amizade 

– sem ter nenhum compromisso é falta de
consideração com a outra parte, isso não
é amar a pessoa. 

Infelizmente, o relacionamento: 

– seja ele qual for 

- sem cobranças tem se tornado um mito,
assim como nos filmes românticos, um
mito do relacionamento perfeito, em que
ninguém briga, ninguém fica com raiva
porque não existem vacilos. 

E, na verdade, os vacilos, os erros, as
brigas e dificuldades de convivência só
estão sendo ignorados. 

O que pode ser um perigo!

Criar as próprias regras do seu
relacionamento é uma ideia muito legal.

Decidir se vocês querem exclusividade ou
não, se faz diferença pra vocês ou não que
um ligue pro outro pra dizer o que vai
fazer no final de semana, se querem
conhecer família e amigos ou não. 



Mas sempre vai existir algum nível de
cobranças e responsabilidades, porque ter
um laço com outra pessoa significa ter
algum carinho e consideração. 

Os primeiros implicam os segundos.

Então, o mito do relacionamento sem
cobranças não passa de um mito porque é
um relacionamento em que uma das
partes está decepcionada com a outra, em
que uma pessoa não liga, não está a fim
de se esforçar. 

O mito é uma narrativa, cheia de fantasia
de algo que poderia ser, mas a prática de
um relacionamento requer esforço, requer
vontade e responsabilidades.

Estas não são ruins, simplesmente
mostram que você se importa, e que esse
se importar é um gostar que está para
além do plano das ideias. 

E reforço novamente, a forma mais eficaz
de consolidar um relacionamento
saudável é buscando ajuda de um
Especialista sem saúde e Bem Estar de
Casais.



ESPECIALISTA DA 
SAÚDE E BEM-ESTAR DO
CASAL
É PRIMORDIAL ,  TANTO PARA TE
AJUDAR A DETECTAR POSSÍVEIS
PROBLEMAS QUE ESTÃO AFETANDO
SEU RELACIONAMENTO TANTO NA
RESOLUÇÃO DOS MESMOS.  

LEMBREM-SE,  CONSULTAR UM 



Pedagoga, Especialista em Saúde e Bem Estar de Casais, sexualidade
e saúde íntima. Gestora, supervisora e orientadora de processos
educacionais. Pesquisadora de Culturas e Organizações Sociais. Líder
de Equipe A Sós, Conectada do Projeto Metamorfose Mulher.
Trabalho a educação sexual de qualidade para homens e mulheres de
todas as idades, atendendo, influenciando, palestrando, educando,
fazendo eventos e oferecendo cursos nas áreas da saúde e bem
estar de casais, femininos e empresariais. Especializada em Resgate e
Transformação de Relacionamentos, Dependência Emocional,
Linguagens do Amor, Gatilhos da Sexualidade, Ancora do Podcast
Dica do Especialista e do News em Relacionamento e Sexualidade da
Semana, presente em 34 países. Integrante do Projeto "Mulheres
que Inspiram" onde trabalhamos o empoderamento e valorização da
mulher. Atendo e trato pessoas (on-line ou presencial) que buscam
aprender a se relacionar com saúde e qualidade, apresentando e
ensinando a aplicar estratégias na prática para solucionar problemas
de relacionamento e sexualidade.
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